Safe Label System®
Administration Tool (AT)
BG - български език
Общ преглед
Никога преди не е било по-лесно да упълномощавате всяка област за приготвяне на
лекарства с надзор и съответствие на ниво аптека.Кодоника Станцията за
безопасност на етикетите (SLS) Point of Care Station (PCS) се намира навсякъде,
където се приготвят лекарства, и използва интегрираната база данни с формули за
повишаване на безопасността на пациентите и спазването на етикетите. Тази база
данни, създадена с помощта на инструмента за администриране на SLS (AT), е
софтуерът за управление на системата, който позволява на аптеките лесно да
създават и контролират лекарствен формуляр, включително одобрени на място
лекарства, концентрации и правила за употреба, разширявайки обхвата на влияние
на аптеката до точката за подготовка на лекарства. TheAT дава възможност на
болнична аптека да:

Характеристики / предимства
• Бързо и лесно да създадете формуляр, който включва одобрени от болница
лекарства, обединени с болничните политики, заедно с изискванията на Съвместната
комисия (TJC) и Американското дружество по анестезиология (ASA) и насоките за
етикетиране по ISO
• Контролирайте внедряването на формуляра, конфигурацията, потребителските
пакети на SLS и актуализациите на софтуера на всеки SLS PCS
• Заредете одобрени от сайта, персонализирани формуляри на всеки SLS PCS, така че
да са
на разположение на клиницистите в точката на подготовка и приложение за
безопасна проверка, идентифициране и потвърждаване на лекарствата за
повишаване на безопасността на пациентите и намаляване на грешките в
лекарствата
• Намаляване на времето, отделено на ръчна документация, поддържане на
съответствие с 340B, когато се използва заедно със SLS-WAVE. SLS включва
едногодишен абонамент за Lexicomp ™ Basic Drug Database. За да попълнят MDD със
записи на наркотици, потребителите могат да импортират базата данни Lexicomp,
собствената си база данни или да добавят лекарства ръчно.

Спецификации
Препоръчително - Изисквания заAT Сървър
Хардуер: Intel Quad Core (i5, i7 или Xeon) с 4 ядра, 8 GB RAM
Място на твърдия диск: Минимум 5 GB свободно място за приложение.
Препоръчителни 30 GB общо при инсталиране
Компютърна ОС: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 и 2016.
Изисква се 64-битова.
Препоръчително - Изисквания заAT Клиент
Поддръжка на браузър: Internet Explorer IE 8 или по-нова
Разделителна способност на екрана: Минимум 1440 x 900; използвайте шрифтовете
на браузъра по подразбиране
Компютърна операционна система: Windows® 7 или по-нова
Приложения: Excel® 2003 или по-нова версия за отваряне на отчети
Единичен вход:AT Управление на потребителите с помощта на Microsoft® Active
Directory

